
saimmal együtt sikerült egy kicsiny, de a
politikai tematikájú, a mai angol való-
sággal foglalkozó alkotásainkat igénylő
és értő publikumot felnevelnünk.
Egyetemet végzett vagy végző, gyakorta
munkásszármazású emberekről van szó -
tanárokról, közösségi jogászokról,
szociális munkásokról vagy hasonló
pályán dolgozókról -, akik korábban el-
utasították a színházat, mert elit tevé-
kenységnek vagy ellenkezőleg, túl olcsó-
nak találták. Ezzel szemben a munkásság
megnyeréséért folytatott erőfeszítéseink
meglehetősen csekély eredménnyel
jártak. Végül is a színházat minden tár-
sadalomban elsősorban a középosztály
látogatja. A közönség társadalmi össze-
tételét pedig kiszélesíteni, munkásnéző-
ket toborozni nagyon nehéz és nagyon
hosszú munkát igényel. Ezt a folyamatot
nemcsak és elsősorban a színház, ha-nem
az oktatási rendszer, alapjában véve a
társadalmi struktúra határozza meg...

- Csak közbevetőleg: milyen az üzleti, a
kommerciális színház, illetőleg a politikai
szerzők és a fringe közötti kapcsolat?

- A kommerciális színház nagymérték-
ben az maradt, ami volt: a populáris
műfajok és darabok, a musical comedyk
gyűjtőhelye. Akadnak persze egészen
ritka kivételek, Dario Fót például a West
Enden is játsszák. A kulcsfontosságú,
döntő események azonban nem itt,
hanem néhány, államilag igen jelen-tős
mértékben szubvencionált házban
mentek, mennek végbe.

- Mit tart a kortárs angol dráma főbb
jellemzőinek?

- Négy dolgot érzek fontosnak. Először
is - s itt most a generációmbeliekre
gondolok - a társadalmi kérdések iránti
szenvedélyes érdeklődést a pszichologi-
zálás divatja helyett. A második sajátos-
ság: szembenállás szinte mindennel, a
protestálás. A harmadik tény színházunk
felszabadító hatásából következik. Sokan
akkor indultunk a pályán, amikor a sze-
xualitásról a korábbinál jóval nyíltabban
lehetett beszélni, vitatkozni a színpadon;
mára a sokkolás s alkalomadtán a meg-
botránkoztatás is bevett, elfogadott írói
módszerré vált. S utoljára az erősödő
történelmi tudatot említeném, annak
tudatát, hogy a jelenkori történelemről s
nem a jelenkori társadalomról írunk, a
kettő ugyanis nem egészen azonos.
Darabjainkban megpróbáljuk napjaink
Angliáját történelmi összefüggésekbe he-
lyezve láttatni.

K. T.

Hozzászólók
és közbeszólók Arezzóban

Arezzóban negyedik éve rendeznek egy-
felvonásos-fesztivált olasz és külföldi
társulatok részvételével. Tavaly novem-
berben elméleti konferenciával egészí-
tették ki az összejövetelt, amelyen a szín-
házi publikációk kérdéseit tárgyalták a
meghívottak. A másfél napos kong-
resszus részben a nyomtatott szó általá-
nos devalválódása, a „Gutenberg-galaxis"
hanyatlása fölötti általános aggoda-
lomnak adott hangot - mint például
Hubay Miklós magas színvonalú elő-
adása -, vagy a kiadványokkal kapcso-
latos gyakorlati elégtelenségeknek és
problémáknak szentelt figyelmet. Az
olasz előadók mellett, akik főként a tu-
dományos munkát gátló publikációs
hiányokat panaszolták föl, az angol
hozzászólók - részben az e téren is igen
tevékeny angol ITI központ kép-viselői -
bizonyos eredményekről is számot
adhattak, illetve javaslatokat tettek mind
a nemzetközi együttműködés fokozására,
mind a rendelkezésre álló eszközök és
pénzügyi források bátrabb, skrupulusok
nélküli fölhasználására. (Az előbbi
programpontban, a nemzetközi
együttműködésben a magyar ITI köz-
pont is tevékenyen részt vett, miután
föladatául jelölték ki a kis népek javasolt
drámáinak fordítását, sokszorosítását és
„forgalmazását".) A kongresszus lengyel
és magyar résztvevői az általuk képviselt
színházi orgánumok tevékenységével
ismertették meg a jelen-levőket.

Maga a négynapos színházi fesztivál
szabályos „rítus" szerint zajlik évenként,
amelynek központi része egy „kötelező
darab" eljátszása. Ez a tavalyelőtti, 1979-
es fesztiválon Hubay Miklós Néró-
sorozatának egyik epizódja volt. A feszti-
vált verseny formájában bonyolítják le;
az 1979-es versenyt a magyar részt-vevők
nyerték. Nevezetesen a Vígszín-ház
művészei, akik a Dunaújvárosi
Bemutatószínpad színeiben indultak, és
elsőségüknek köszönhetően automatiku-
san meghívást kaptak 198o-ra.

Az 198o-as fesztivál feltételei némileg
módosultak a korábbiakhoz képest. A
„kötelező darab" kategóriában nem

a művet, hanem a témát, pontosabban a
motívumot jelölte meg az olasz szakem-
berekből álló zsüri. Az „ephezuszi öz-
vegyet", Petroniusnak a Satyriconban
szereplő betéttörténetét választották. A
versenyzők a sztori modern feldolgozásai
közül kereshették meg a nekik tetszőt. A
zsüri a következő „illetékes" szerzőket
sorolta föl: Jean Cocteau, Christopher
Fry, Hubay Miklós,,

Hegedüs. (Az utóbbi kettő közül az
első, gondolom Dezső, az utóbbi nyilván
Géza.)

A „kötelező kategórián" kívül két
másikban versengtek még: az elsőben a
mozgásszínháznak is nevezett mímesek, a
másodikban azok a színházi csoportok,
amelyek a „minden idők színháza"
címmel jelölt besorolásban szabadon
választott egyfelvonásost mutattak be.

Mindhárom kategóriában négy-négy
együttes indult. A fesztivál négy esté-jén
minden kategóriából egyet-egyet lát-
hatott a város puritán barokkban épült
színházát, a Teatro Petrarcát megtöltő
(főként fiatal) közönség.

A kötelező kategória másik három
résztvevője nem volt azonos súlycso-
portban a magyar együttessel; e puszta
ténymegállapítás semmit sem von le a
Valló Péter rendezte előadás abszolút
értékéből. A két olasz - egy római és egy
mantovai - illetve a párizsi társulat tisztes
amatőr színvonalat képviselt, az „amatőr"
megjelölést ezúttal a „profival"

szembeállított értékkategóriaként
használva. A jelenlegi magyar amatőr
társulatok mezőnyében valahol a közép-
tájon foglalnának helyet. Mindhárman a
Cocteau-változatot játszották, a rómaiak
bájos, commedia dell'artéra emlékeztető
dilettantizmussal, a párizsiak némi
Cocteau-ra utaló atelier jelleggel, a
mantovaiak (itt hiteles szem-tanúkra
hivatkozom) meglehetősen jel-legtelenül.

Hozzájuk képest a Vígszínház művé-
szeinek abszolút profizmusa már önmagá-
ban tetemes előnyt jelentett. Abban is el-
tértek riválisaiktól, hogy a Christopher
Fry-változatot játszották (eredeti címe:
Nem ritka a főnix), és ezt még megspé-
kelték egy irodalmi ínyencségnek számító
Hubay-applikációval. Ez utóbbi a Néró-
sorozatból való, és úgy kapcsolódik a
témához, hogy a császár által
öngyilkosságba kényszerített Petronius
halálát ábrázolja -- egy Hubayra mélyen



négyszemközt
jellemző játékos fikcióval. A mindössze
néhány oldalas darab - inkább jelenet -
szerint az ephezuszi özvegyről szóló
Petronius-darabban maga Néró is ját-szik,
és az özvegy férjének hulláját alakító
szerzővel folytatott vitája közben zajlik a
premier, amelynek végén „igazi" hulla, a
halott Petronius fekszik a szín-padon.
Lehet, hogy már a játék elején fölvágott s
csupán ideiglenesen elkötött erekkel
érkezett a rá váró művészi meg-próbáltatás
(értsd: a színészként elviselendő császár
föllépésének) színhelyére; már akkor
tudta, hogy sértődöttségét az élettől való
megválás eme teátrális realizmusával fogja
kifejezni. Ami a tragikomédia színezetétől
sem mentes.

Valló Péter a Hubay-jelenet ötletét
némiképp átalakítva, a szerző-Petroniust
befektette a Fry-darab hullájának
szarkofágjába, és időnként megengedte
neki, hogy mint a művének hiteles elő-
adásáért aggódó mindenkori drámaíró - a
szó szoros értelmében - megelevenedő
jelképe, Hubay szövegével „kiszóljon" a
szereplőkhöz. Ilyenkor leáll a Fry-darab,
és beáll az örök konfliktus szerző és
színház között.

Az ötlet hatásosan működik. Bács
Ferenc riadtan tiltakozó Petroniusa az
átlátszó plexifalú szarkofágban - a „ful-
lasztó" befejezéssel - a tragigroteszk ha-
tását kelti, s egyben a „la commedia é
fivita" gesztusával vet véget a Tahi Tóth
László harsány narrátor-kikiáltójával
vásárian kezdődő színjátéknak. A két nő -
a testiséget jól érzékeltető Szegedi Erika és
az éterikus lebegésből a maga biológiai
küldetésére ébredő özvegyet igen szépen
alakító Tóth Éva - harmonikus kvartetté
egészíti ki a sikeres kamarajátékot.

Nyilvánvaló volt: a riválisoknak itt nem
terem fű.

Ami a másik két kategóriát illeti : a
mímesek közül kiemelkedett a jelenleg
mainzi illetőségű egykori prágai Fekete
Színház, amelynek lényegében változatlan
produkcióját annak idején Budapesten is
láttuk. Megemlítendő még a holland
Carrousel, amelyhez hasonló tizenkettőből
egy tucat volt az amszterdami bo-
londfesztiválon. A „minden idők szín-
házának" négy együttesét nem ildomos
értékelni; csak a franciák játszottak vi-
szonylag ismert darabot, a jugoszlávok, a
románok és a görögök a darab, illetve a
nyelv ismerete nélkül kevés kommuni-
kációs lehetőséget nyújtottak.

CSÍK ISTVÁN

Elmélet és gyakorlat

Beszélgetés Szinte Gáborral

1949-től, jó másfél évtizedig, a magyar
színházak díszlet- és jelmeztervező-után-
pótlását az Iparművészeti Főiskola biz-
tosította. Azok a művészek, akik jelenleg
színházainknál - vagy a televíziónál, a
filmnél - mint tervezők dolgoznak, túl-
nyomó többségükben itt sajátították el az e
művészethez - és mesterséghez! --
szükséges ismereteket. A színházi ter-
vezők képzése azonban a hatvanas évek
közepén megszűnt. Csak tíz-egynéhány
éves, „csipkerózsikaálom" után támadt föl
újra a Szcenikai Tanszék - immár a
Képzőművészeti Főiskola kebelében. Az
1978-ban megalakított tanszék vezetője
Szinte Gábor festőművész és díszletter-
vező; vele beszélgettünk a tervezőképzés
újjászületéséről, eddigi tapasztalatairól.

- Az elmúlt tíz-egynéhány évben a
tervezői utánpótlás részben a külföldi
egyetemeken és főiskolákon diplomát
szerzett fiatalokból verbuválódott, rész-
ben pedig azokból, akiket a képző- vagy
iparművészet más területéről csábított el a
színház varázsa. Bár mindkét forrás
tehetséges művészekkel gazdagította a
tervezőtársadalmat, viszonylag rövid idő
alatt bebizonyosodott, hogy szín-házi
életünk és filmgyártásunk nem nél-
külözheti a rendszeres tervezőképzés
hazai bázisát. A tanmenetet, a képzés
struktúráját ezeknek az igényeknek az
ismeretében alakítottuk ki; a hazai ha-
gyományok mellett igyekeztünk figye-
lembe venni a külföldi főiskolák tapasz-
talatait, gyakorlatát is. Sőt! Igyekeztünk a
különböző oktatási formák tévedéseiből,
hiányosságaiból tanulni. A tanszék
munkáját meghatározó elképzelések ki-
alakítását, a tanmenet tervezetének meg-
formálását megelőző időszakban arra
törekedtem, hogy az írásos dokumentu-
mok tanulmányozásán túl, minél több
ország tervezőképzési gyakorlatával is-
merkedhessek meg személyesen. A ta-
pasztalatok elgondolkoztattak; csaknem
mindenütt azt láttam, hogy az oktatás
meglehetősen steril körülmények között,
az élő színháztól, a televíziós és filmgyári
műhelyektől szinte függetlenül folyik. De
éppen ez a tapasztalat erősítette meg
bennem a meggyőződést, hogy ha

hatékony képzési rendszert akarunk ki-
alakítani, azt csak a színházi gyakorlattal
szerves kapcsolatban valósíthatjuk meg.
A hallgatóknak az első pillanattól kezdve
érezni kell, hogy munkájuk egy közös cél
érdekében dolgozó művészi közösség
tevékenységének lesz integráns része.
Ezért a mi oktatási struktúránk, az alapos
elméleti képzés mellett, a gyakorlatra
helyezi a legnagyobb hangsúlyt.
 Hogyan érvényesült ez az elv az eddig

eltelt időszakban ? Hogyan alakultak ki az el-
mélet és a gyakorlat aránya/ az oktatásra
fordítható időn belül?
 Egymással párhuzamosan két külön-

böző típusú tantervet is kidolgoztunk.
Hosszú távon, a főiskola általános gya-
korlatának megfelelően - középiskolát
végzett, tehetséges fiatalok ötéves kép-
zésével kívánjuk a magyar művészeti élet
tervezői utánpótlását biztosítani: ebből az
öt évből kettő alapvetően a rajzi képzést
szolgálná. Az elméleti tantárgyak mellett
- amelyekre ugyancsak nagy figyelmet
fordítunk, ezek az alapos és sokoldalú
rajz-stúdiumok teremtenék meg a szűkebb
értelemben vett szakmai tanulmányok
biztos alapjait. A másik tanterv azért
született meg, mert a tíz-egynéhány éves
szünet teremtette szorító igény
kielégítésére, a Minisztérium kérésére egy
olyan osztályt is indítottunk, amely három
év alatt, postgraduális képzéssel nevel
színházi tervezőket. Itt, az egyetemi,
illetve főiskolai diplomával jelentkező
hallgatóknál a rajzi tudást eleve adottnak
tételezzük fel; az elméleti tárgyaknak azt
a részét pedig, amellyel előző
tanulmányaik során nem találkoztak, a
szakmai-gyakorlati tárgyak mellett, a
három évbe sűrítve kell elsajátítaniok. Ez,
tudjuk, igencsak feszített munkát követel
a növendékektől, de bírják - sőt! Szívvel-
lélekkel vállalják a megterhelést. Ennek
köszönhető, hogy már az első három félév
után lényegesen csökkentek, többé-
kevésbé el is mosódtak a különböző
indíttatásból származó különbségek.

- A Szcenikai Tanszék nem díszlettervezőket
és jelmeztervezőket, hanem díszlet- és
jelmeztervezőket képez. L azt jelentené, hogy a
tanszék és személy szerint Ön is egyet-ért azzal
az utóbbi években sokszor hangoztatott
igénnyel, hogy egy-egy produkcióhoz az
egységes hatás érdekében ugyanannak a művér-
nek kell terveznie a látványt meghatározó ele-
meket, tehát a díszleteket is, a ruhákat is ?
 Fordítsuk meg a dolgot! Mondjuk

úgy: bizonyos vagyok abban, hogy ha
valaki egy színházi produkcióhoz terve-


